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------------------------------------------ACTA N.º 11/2010-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia nove de Junho de dois mil e dez.----------------------------------- 
---- No dia nove de Junho do ano de dois mil e dez, na vila de Sever do Vouga, edifício dos 
Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a 
presença do funcionário Luís Figueiredo Martins, Licenciado, Director de Departamento 
Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.----------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  Dr. Manuel da Silva Soares, Presidente;  Dr. 
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente;  Raul Alberto Conceição Duarte, Maria 
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues 
Barbosa, Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Foi registada a falta do vereador João Miguel Tavares de Almeida.------------------------- 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas, tendo sido dispensada a leitura da acta 
da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os membros, 
depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.-------------------------- 
---- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.  Os membros António 
Coutinho e Acácio Barbosa não estavam presentes aquando da votação.----------------------- 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- AGIM – 4ª Edição do Sever Fashion------------------------------------------------------------ 
- Ringue Desportivo de Cedrim – Reparação----------------------------------------------------- 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- 14ª Descida Nocturna do Rio Vouga------------------------------------------------------------- 
- 2ª Volta a Portugal em Bicicleta Masters 2010------------------------------------------------- 
- História Religiosa de Couto de Esteves---------------------------------------------------------- 
- Água – Restituição--------------------------------------------------------------------------------- 
- Empréstimo – Minuta de Contrato--------------------------------------------------------------- 
- 7ª Modificação Orçamental – 2ª Revisão ------------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Alteração do Plano de Urbanização----------------------------------------------------------- 
2) AGIM – 3ª Edição da Feira do Mirtilo------------------------------------------------------- 
3) 6ª Modificação Orçamental-------------------------------------------------------------------- 
4) 1º Passeio “Off-Road”-------------------------------------------------- ------------------------ 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 8 de Junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 1.255.261,54€ (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, 
duzentos e sessenta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos) e Operações não 
Orçamentais = 494.551,27€ (quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e 
um euros e vinte e sete cêntimos).--------------------------------------------------------------------- 
Comunicações:------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vereador – Justificação da falta – A Câmara Municipal tomou conhecimento e justificou a 
falta dada pelo vereador João Almeida na última reunião, conforme documento escrito 
remetido.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
AGIM – 4ª Edição do Sever Fashion:  - Foi ratificado, por unanimidade, o encargo a 
suportar com a contracção de um seguro de responsabilidade civil para o evento “Sever 
Fashion”, realizado no passado dia 22 de Maio, no pavilhão gimnodesportivo.  Foram, 
também, autorizadas as demais despesas do evento relacionadas com o funcionamento das 
instalações.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins e Manuel 
Soares.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os vereadores António Coutinho e Acácio Barbosa juntaram-se à reunião a partir do 
assunto seguinte.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ringue Desportivo de Cedrim – Reparação:  - Presente e analisado um pedido apresentado 
pelo presidente da Junta de Freguesia de Cedrim, para a reparação da porta e da rede do 
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rinque desportivo daquela freguesia, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, apoiar a 
sua beneficiação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
Autos de Medição:  - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de 
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------- 
aa))  ““ CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess””:------------------------------------------------- ----------- 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados no valor de 552,50€ (quinhentos e 

cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.--------------------------- 
bb))  ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EE..BB..  11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””:-------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 6 de trabalhos executados no valor de 26.204,75€ (vinte e seis 

mil, duzentos e quatro euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.-------------- 
cc))  ““ EEssttrraaddaa  ddee  SSããoo  MMaatteeuuss  ––  PPaaççôô  ––  AAllaarrggaammeennttoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo””:---------------------------- 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados no valor de 28.897,84€ (vinte e oito 

mil, oitocentos e noventa e sete euros e oitenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA.-- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
14ª Descida Nocturna do Rio Vouga:  - Seguidamente, foi analisado o pedido apresentado 
pela Turnauga, em parceria com o Viking Kayak Clube, para apoio à realização da 14ª 
Descida Nocturna Rio Vouga 2010 a realizar-se nos dias 3 e 4 de Julho, quanto à utilização 
do pavilhão gimnodesportivo, parque cívico e disponibilização de autocarros para o 
transporte dos participantes.  Considerando que se trata de uma actividade de interesse 
municipal, o órgão executivo aprovou o pedido, por unanimidade, à excepção da compra 
de camisolas alusivas ao evento.---------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
2ª Volta a Portugal em Bicicleta Masters 2010:  - A Full Sport vem solicitar a atribuição de 
um apoio no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), na forma de publicidade, para a 
realização da 2ª Volta a Portugal em Bicicleta Masters, prova que irá decorrer entre os dias 
21 e 25 de Julho, com passagem pelo nosso concelho.  Foi aprovado, por unanimidade, 
atribuir o referido apoio, atendendo ao facto de se tratar de uma actividade de interesse 
municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
História Religiosa de Couto de Esteves:  - O próximo assunto a ser analisado foi um 
pedido apresentado pela Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves, referente a 
um patrocínio financeiro por parte do Município, para a edição do 1º Volume da Colecção 
“História de Couto de Esteves” intitulado “História Religiosa de Couto de Esteves”.  A 
Câmara Municipal, atendendo ao facto de ter já editado vários livros e revistas alusivas ao 
património religioso, histórico e cultural, abrangendo a maioria dos assuntos relacionados 
com o concelho, decidiu prestar apoio através da aquisição de livros para a Biblioteca 
Municipal e bibliotecas das escolas do 1º ciclo, mediante decisão a tomar após a edição do 
livro.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
Água – Restituição:  - Foi presente e analisada uma informação do serviço metrológico, no 
seguimento de um pedido de aferição de contador apresentado por Amílcar Barbosa, 
referente a um consumo anormal na factura de água do mês de Outubro 2009.  Analisada a 
informação, foi aprovado, por unanimidade, proceder à restituição de 49,72€ (quarenta e 
nove euros e setenta e dois cêntimos).---------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
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Empréstimo – Minuta de Contrato:  - Foi aprovada, por unanimidade, a minuta do 
aditamento ao contrato de mútuo, celebrado em 6 de Junho de 2006, entre o Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A. e o Município, aditado em 14 de Setembro de 2006, 
referente à contracção de um empréstimo no valor de 709.649,00€ (setecentos e nove mil, 
seiscentos e quarenta e nove euros) para a execução de projectos/empreitadas inscritos no 
Plano Plurianual de Investimento de 2006.---------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
7ª Modificação Orçamental – 2ª Revisão:  - No uso da competência dada através da alínea 
a), do ponto 8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do Decreto-Lei n.º 84-
A/2002, de 5 de Abril, foi elaborada e apresentada a 2ª Revisão Orçamental, 
correspondente à 7ª Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 124.500,00€ 
(cento e vinte e quatro mil e quinhentos euros).  A Câmara aprovou, por maioria, esta 
revisão orçamental.-- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Alteração do Plano de Urbanização:  - Na sequência da decisão tomada na reunião de 10 
de Março último, para alteração do Plano de Urbanização da Vila de Sever do Vouga, 
designadamente ao seu artigo 46º, foi aberto um período de apresentação de sugestões, 
promovido através da publicitação de avisos nos locais de estilo, página do Município, 
jornal regional, jornal nacional e Diário da República, II Série, n.º 82, do passado dia 28 de 
Abril.  Assim, atendendo ao facto de não ter sido apresentada qualquer sugestão e 
apresentação de pedidos de informação, para cumprimento do estabelecido no n.º 3, do 
artigo 77º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada através do 
Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, decidiu a Câmara Municipal, por 
unanimidade, proceder à abertura de um período de discussão pública, estabelecendo o 
período de 22 dias, a contar da data de publicação do aviso no Diário da República, 
podendo o processo ser consultado na Divisão de Administração do Território.--------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
2) AGIM – 3ª Edição da Feira do Mirtilo:  - No âmbito da 3ª Edição da Feira do Mirtilo, 
que decorre de 2 a 4 de Julho, a AGIM vem solicitar a colaboração do Município para a 
realização do evento.  Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, prestar o apoio 
logístico solicitado no ofício datado de 8 de Junho.------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
3) 6ª Modificação Orçamental:  - Tendo-se constatado que os mapas da 6ª Modificação 
Orçamental submetidos à apreciação da Câmara Municipal na reunião do passado dia 26 
de Maio, continham uma divergência entre as anulações e os reforços, foi elaborado novo 
documento com as necessárias alterações.  Depois de prestados os esclarecimentos, decidiu 
a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar os documentos referentes à 6ª Modificação 
Orçamental com as rectificações que foram efectuadas.------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
4) 1º Passeio “Off-Road:  - A Associação Sempre Escola vem solicitar autorização para a 
realização de um passeio todo o terreno, no próximo dia 12 de Junho, que passará por 
estradas secundárias e caminhos agrícolas da freguesia de Rocas do Vouga e Couto de 
Esteves.  Foi autorizada, por unanimidade, a realização do referido evento.-------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------- 
---- Não houve qualquer intervenção.----------------------------------------------------------------- 
---- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja acta em minuta 
foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido 
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elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a 
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


